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1 Sistemes de contenció i fonaments 

1.1 Murs pantalla 

MUNTATGE I DESMUNTATGE DE L’EQUIP PER A PANTALLES 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements auxiliars per a la formació de pantalles de fonaments.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Muntatge i desmuntatge de l'equip necessari per l'excavació de pantalles  
 
MUNTATGE D'EQUIP D'EXCAVACIÓ:  
Després del muntatge l'equip ha de quedar instal·lat al lloc de treball en condicions d'utilitzar les 
eines que calguin per executar les pantalles, d'acord amb la DT.  
Cal l'aprovació de la DF per utilitzar l'equip.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
MUNTATGE D'EQUIP D'EXCAVACIÓ:  
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha 
d'assegurar l'estabilitat de l'equip.  
No s'han de produir danys a la maquinària.  
S'han de prendre precaucions per tal de no produir danys a construccions, instal·lacions o d'altres 
elements existents a la zona de muntatge i desmuntatge.  
No s'ha de muntar ni desmuntar l'equip a les proximitats de conduccions elèctriques aèries.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Quantitat d'unitats utilitzada, acceptada abans i expressament per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE).  
*UNE-EN 1538:2000 Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Muros-Pantalla.  
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
 

MURET GUIA 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Elements auxiliars per a la formació de pantalles de fonaments.  

S'han considerat les unitats d'obra següents:  

- Execució dels murets que han de servir de guia per l'execució de la pantalla  

 

MURETS GUIA:  

La secció del doble muret ha de ser la indicada a la D.T.  

La secció dels murets no pot quedar disminuïda en cap lloc per inclusió d'elements estranys.  

La separació dels murets ha de ser la indicada a la DT, i en el seu defecte l'amplària de la pantalla 

més 5 cm.  

La coronació dels murets ha de ser horitzontal i han d'estar els dos a la mateixa alçada, excepte 

per indicacions expresses de la D.F.  

Es convenient que la cara superior del muret estigui per sobre del nivell freàtic com a mínim 1,5 m.  
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El formigó no ha de presentar buits ni disgregacions a la seva massa.  

Resistència del formigó a 28 dies(UNE 83-304): >= 0,9 x 25 N/mm2  

Recobriment de l'armadura: 5 cm  

Encofrats dels murets guia:  

- Han de ser rígids i resistents per suportar sense deformacions superiors a les admissibles les 

accions estàtiques i dinàmiques que comporta el formigonament  

- Han de ser estancs i no permetre la pèrdua de pasta entre els junts  

Armadures dels murets guia:  

- Les armadures col·locades han de ser netes; no han de tenir òxids no adherents, pintures, 

greixos ni d'altres substàncies perjudicials  

- El diàmetre, disposició i cavalcaments han de ser els indicats a la DT.  

- Han d'estar subjectes entre ells i portar els separadors que calguin, per tal de mantenir la seva 

posició durant l'abocada i compactació del formigó  

Toleràncies d'execució:  

- Separació dels murets: ± 20 mm  

- Gruix: ± 20 mm  

- Alçària: - 20 mm, + 60 mm  

- Nivell: ± 30 mm  

- Aplomat: ± 10 mm  

Toleràncies de muntatge de les armadures dels murets guia:  

- Llargària d'ancoratge o solapament: Nul·la (mínima establerta)  

- Recobriments: Nul·les (mínims els establerts)  

- Posició de les armadures: ± 10 mm (no acumulatius)  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

MURETS GUIA:  

Abans de muntar l'encofrat ha d'estar feta l'excavació, i repassat i netejat el fons de la mateixa.  

L'encofrat s'ha de muntar de manera que permeti un desencofrat fàcil.  

Els taulers de l'encofrat s'han de pintar amb desencofrant autoritzat per la DF.  

No es poden adreçar els colzes de l'armadura excepte si es pot verificar que no es faran malbé.  

La temperatura per formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre 

quan durant les 48 h següents la temperatura pugui ser inferior a 2°C.  

El formigó s'ha d'abocar abans de començar el seu adormiment. La seva temperatura ha de ser >= 

5°C.  

L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions. La compactació s'ha de fer per 

vibratge.  

No es pot desencofrar fins 6 h després del formigonament. Després de desencofrar s'han 

d'apuntalar els murets, i omplir de sorra l'espai entre ells.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE).  
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*UNE-EN 1538:2000 Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Muros-Pantalla.  

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

 

PERFORACIÓ I FORMIGONAMENT DE PANTALLES 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Perforació de pantalla, sense llots tixotròpics, en terreny fluix o compacte, de 45 cm fins a 120 cm 

d'amplada i formigonament de l'element.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball  

- Execució de la perforació  

- Neteja de la perforació i regeneració dels llots si es el cas  

- Col·locació dels perfils per a formar els junts entre panells  

- Abocada del formigó una vegada col·locada l'armadura  

- Extracció dels perfils que donen forma als junts entre panells  

 

CONDICIONS GENERALS:  

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en 

especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de la EHE) 

en funció de les classes d'exposició.  

A mes de les condicions de la EHE, el formigó complirà les exigències indicades al CTE DB-SE-C / 

Cimientos.  

La forma i posició dels panells ha de ser la indicada a la DT.  

La fondària de cada panell ha de ser la indicada a la DT., amb comprovació que s'ha arribat a la 

capa de terreny prevista a la DT.  

La secció de la pantalla no ha de quedar disminuïda en cap punt.  

Les armadures i la seva posició han de ser les indicades a la DT.  

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista en la DT.  

El formigonament ha de ser continu i no hi ha d'haver disgregacions ni buits a la massa.  

El nivell de formigó ha de sobresortir com a mínim 30 cm per sobre del nivell teòric d'acabat de la 

pantalla.  

S'ha de demolir la part superior de la pantalla, com a mínim, una alçària de 30 cm, fins a sanejar la 

part superior del formigó.  

L'extrem superior de les armadures ha de sobresortir respecte al nivell teòric d'acabat de la 

pantalla, l'alçada de la biga de lligat.  

Fondària de l'excavació: Fondària teòrica + 20 cm  

Recobriment de les armadures: >= 75 mm  

Característiques del formigó:  

Assentament en el con d'Abrams:  

- de 160 a 220 mm  

- >= 100 mm durant 4 hores i al menys durant el periode de formigonament de cada panell  

Toleràncies d'execució:  

- Cota dels elements articulars (racors, armadures d'espera, perforacions per a tirants...) ± 70 mm  

- Tolerància horitzontal de la cara exposada del panell, mesurada a la cara superior del muret guia:  

     - 20 mm en direcció de l'excavació principal  

     - 50 mm en la direcció oposada  

- Fondària de la perforació: -0,0 mm ; + 50 mm  

- Amplària de la perforació: -0,0 mm ; + 20 mm  

- Aplomat a les dues direccions (transversal i longitudinal): 1% h  
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- Cota superior de les armadures desprès del formigonat: ± 50 mm  

- Posició horitzontal de la gàbia seguint l'eix de la pantalla: ± 70 mm  

- Recobriment de les armadures: Nul·la  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. Fora d'aquests límits el 

formigonament requereix precaucions i l'autorització explícita de la DF En aquest cas, cal fer les 

provetes en les mateixes condicions de l'obra per tal de poder verificar la resistència realment 

assolida.  

El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja, vent fort, o quan es preveu 

que, durant les 48 h següents, la temperatura pot ser inferior a 0°C.  

La DF ha d'aprovar l'equip abans de començar els treballs.  

No es pot començar la perforació fins que el formigó dels murets guia tingui una resistència 

suficient.  

El replanteig dels panells s'ha de fer sobre els murets guia, marcant l'amplària, i la fondària de 

cada panell, així com les rasants del formigó i de les armadures.  

L'ordre d'execució dels panells ha de ser l'indicat a la DT o el que determini la DF.  

Prèviament a la col·locació de les armadures s'han de netejar les parets i el fons de la perforació, 

sempre que no s'utilitzin llots.  

El nivell dels llots s'ha de mantenir sempre per sobre de la part inferior del muret guia.  

Les armadures s'han d'introduir a la perforació abans de començar el formigonament.  

Les armadures s'han d'assegurar per tal que no es desplacin amunt o avall al formigonar.  

Abans de formigonar s'han de col·locar els encofrats de junta lateral, d'amplària igual a la 

perforació, encastats al fons de l'excavació, en posició vertical.  

Segons l'agressivitat del terreny s'ha de complir l'establert en els articles 8.2 i 37 de la EHE.  

El formigó s'ha de posar en obra abans de començar l'adormiment. La seva temperatura ha de ser 

superior a 5°C.  

El formigonament de cada panell s'ha de fer de forma contínua.  

El formigó s'ha d'abocar amb un o mes tubs, de manera que el recorregut horitzontal del formigó 

de cada tub sigui inferior a 2,5 m.  

Si s'utilitza mes d'un tub, cal que l'abocada es faci equilibradament per mantenir un nivell uniforme 

de formigó a tota l'amplada del panell.  

La velocitat d'abocada del formigó dins del panell ha de ser >= a 25 m3/h.  

El tub d'injecció ha de restar sempre 3 m per sota del nivell del formigó, excepte quan s'utilitzen 

llots que ha de quedar com a mínim a 5 m.  

El formigó fresc s'ha d'abocar sempre dins d'un formigó que conservi la seva treballabilitat.  

No es permès utilitzar vibracions internes per la compactació del formigó.  

La duració total del formigonament ha de ser inferior al 70% del temps de començament de 

l'adormiment.  

Els encofrats de junta lateral s'han de treure quan el formigó tingui resistència suficient per a 

mantenir la paret vertical.  

No es poden fer perforacions al costat d'un panell acabat de formigonar fins que el formigó tingui 

una resistència >= 3 N/mm2.  

De cada panell s'ha de fer un informe amb les dades següents:  

- Data d'execució  

- Dimensions  

- Fondària a la que s'ha arribat  

- Volum de formigó  

- Armadures utilitzades  
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- Capes de terreny travessades, i diferències amb les previsions de la DT  

- Variacions respecte a la DT amb els incidents apreciats durant l'execució de les obres  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT, comprovada i 

acceptada expressament per la DF.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE).  

*UNE-EN 1538:2000 Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Muros-Pantalla.  

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

 

ARMADURES PER A PANTELLES 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o 

conjunt de barres i/o malles d'acer, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó 

existents, o soldades a perfils d'acer.  

S'han considerat les armadures pels elements estructurals següents:  

- Pantalles  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball  

- Tallat i doblegat de l'armadura  

- Neteja de les armadures  

- Neteja del fons de l'encofrat  

- Col·locació dels separadors  

- Muntatge i col·locació de l'armadura  

- Subjecció dels elements que formen l'armadura  

- Subjecció de l'armadura a l'encofrat  

 

CONDICIONS GENERALS:  

Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de la 

EHE i la UNE 36831.  

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 

s'especifiquen a la DT.  

Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures.  

Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 

substàncies perjudicials.  

La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció nominal.  

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.  

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
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garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les 

dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.  

Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb els 

procediments establerts a la UNE 36832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb instal·lació 

industrial fixa. Només s'admet soldadura en obra en els casos previstos en la DT i autoritzats per la 

DF.  

La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària 

dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les 

prescripcions de la EHE, al article 66.6.  

Als solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.  

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.  

Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36832.  

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva 

posició durant l'abocada i la compactació del formigó.  

La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.  

Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 

inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la 

classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 

de la mateixa norma.  

Distància lliure armadura - parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim  

Recobriment en peces formigonades contra el terreny: >= 70 mm  

Distància lliure barra doblegada - parament: >= 2 D  

La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i 

llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de la EHE, article 66.5.  

Toleràncies d'execució:  

- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)  

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la 

UNE 36831.  

 

BARRES CORRUGADES:  

Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas 

que no hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical.  

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm.  

Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre 

equivalent no ha de ser de més de 70 mm.  

A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre.  

No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.  

Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 66.6 de l'EHE.  

Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.  

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832.  

Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aïllades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 

granulat màxim, >= 20 mm  

Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de 

l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)  

Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D  

Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 

1,25 granulat màxim  

Armadura transversal a la zona de solapament: Secció armadura transversal (At) >= Dmàx (Dmàx 

= Secció barra solapada de diàmetre major)  
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PANTALLES:  

Les barres principals i les d'estrebat han de formar un conjunt sòlid (gàbia), que ha de mantenir la 

seva posició durant tot el procés de transport, introducció a la perforació i formigonament.  

Les barres de la gàbia es poden unir per solapament, amb maniguets o per soldadura. Per aquest 

últim mètode cal que la qualitat de l'acer sigui apte per fer soldadura per arc.  

Les barres unides per solapament, les barres s'han d'unir amb punts de soldadura per garantir la 

solidesa del conjunt.  

La distància entre barres verticals o entre grups de barres serà:  

- >= 80 mm si la mida màxima del granulat es <= 20 mm  

Els elements que garanteixin la separació de l'armadura respecte els paraments excavats no han 

de ser metàl·lics, i han de tenir una durabilitat igual a la del formigó.  

La gàbia ha de portar els ganxos, separadors i rigiditzadors que calguin per la seva manipulació i 

per mantenir la posició correcta durant l'abocat del formigó.  

L'espai lliure entre totes les armadures horitzontals ha de ser suficient per permetre el pas dels 

tubs de formigonament.  

Les barres horitzontals han d'estar col·locades a la part interior de la gàbia, respecte a les barres 

verticals.  

Distància entre barres horitzontals:  

- 200 mm si el tamany màxim del granulat > 20 mm  

- 150 mm si el tamany màxim del granulat <= 20 mm  

Separació de la gàbia al fons de l'excavació: >= 20 cm  

Separació horitzontal entre gàbies dins d'un mateix panell: 200 mm  

Separació de la gàbia al junt del panell: 100 mm  

Si el junt es corbat, la gàbia no ha d'entrar a la part còncava del junt.  

Recobriment de les armadures: >= 75 mm  

Separació entre rigiditzadors verticals: <= 1,5 m  

Separació entre rigiditzadors horitzontals: <= 2,5 m  

Quantitat de separadors: 1/2 m2 de pantalla  

Toleràncies d'execució:  

- Llargària d'ancoratge: <= 10% de l'especificada  

- Llargària de la solapa: <= 10% de l'especificada  

- Posició de les armadures: Nul·la  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i 

amb l'ajut d'un mandrí.  

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.  

S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni 

filtracions al formigó.  

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han 

d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.  

 

PANTALLES:  

Durant el transport i la introducció de la gàbia a la perforació s'ha de disposar una subjecció de 

seguretat en previsió del trencament dels ganxos d'elevació.  

Durant l'abocada del formigó la gàbia ha de restar penjada dels murets guia, sense descansar al 

fons de l'excavació  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

BARRES CORRUGADES:  

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:  

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric  

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.  

- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE).  

 

PANTALLES: 

*UNE-EN 1538:2000 Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Muros-Pantalla. 

 

ARMADURES ACTIVES PER A PANTALLES 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Elements auxiliars per a la formació de pantalles de fonaments.  

S'han considerat les unitats d'obra següents:  

- Apuntalament de pantalles amb armadures actives  

 

ANCORATGE DE LA PANTALLA AMB ARMADURES ACTIVES:  

Ancoratge fet perforant la pantalla i el terreny, per introduir una armadura, fixada al terreny amb un 

bulb de morter, i a la cara exterior de la pantalla amb un ancoratge que permet tesar i fixar 

l'armadura.  

La disposició dels ancoratges, tipus d'armadura, llargària de l'armadura i del bulb i tipus de placa 

han de ser els indicats a la DT, amb les modificacions introduïdes expressament per la DF en 

funció del tipus de terreny que es trobi realment.  

La tensió aplicada a les armadures ha de ser la indicada a la DT.  

Toleràncies d'execució:  

- Diàmetre de la perforació: 75 mm  

- Desviació inicial del útil de perforació: 2º  

- Desviació de la perforació: 1/30 llargària total  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

ANCORATGE DE LA PANTALLA AMB ARMADURES ACTIVES:  

El diàmetre de la perforació ha de garantir el recobriment de l'armadura amb la beurada en tota la 

llargada del bulb.  

S'ha de verificar la desviació de la perforació cada 2 metres.  

S'ha de verificar que el tipus de terreny correspon al previst a la DT, i que no es produeixen 

deformacions del mateix durant la perforació.  

S’ha de netejar la perforació abans d'introduir l'armadura.  

S'ha de netejar la zona de l'armadura que restarà ancorada al bulb abans d'introduir-la al forat.  
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Cal col·locar elements centradors, que garanteixin el recobriment de l'armadura.  

Cal analitzar el tipus de terreny i analitzar si cal fer una injecció prèvia a la perforació en la zona del 

bulb per omplir els forats del terreny.  

La beurada s'ha d'introduir al fons de la perforació i s'ha de mantenir fins que la beurada que 

retorni sigui de la mateixa densitat que la que s'introdueix.  

No es pot començar la feina de tesat de les armadures fins que la beurada s'hagi endurit, 7 dies 

normalment.  

L'equip de tesat ha d'estar format per personal experimentat a les ordres d'un tècnic qualificat en 

aquesta feina.  

La maquinaria i els aparells de mesura han d'estar calibrats cada sis mesos, i han de disposar dels 

certificats corresponents.  

La posada en càrrega de l'armadura ha de seguir el procediment establerta a la D.T. i les 

indicacions del fabricant del sistema d'ancoratge.  

S'han de mesurar i anotar les deformacions per a cada estadi de tensió de les armadures, i 

verificar que corresponen amb les previstes. En cas contrari cal avisar a la D.F. per tal d'iniciar 

procediments alternatius.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

PERFORACIÓ PER A ANCORATGE ACTIU : 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

 

TENDONS PER A ANCORATGES ACTIUS:  

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:  

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric  

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.  

- La unitat d'obra inclou les beines d'injecció i protecció dels tendons i la injecció de morter.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE).  

*UNE-EN 1538:2000 Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Muros-Pantalla.  

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

 

ANCORATGE DE LA PANTALLA AMB ARMADURES ACTIVES:  

*UNE-EN 1537:2001 Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Anclajes. 
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1.2 Moviment de terres 

EXCAVACIÓ PER A REBAIX DEL TERRENY 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Excavació per a buidada de soterrani  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Excavació per esplanació, buidat de soterrani o caixa de paviment:  
- Preparació de la zona de treball  
- Situació dels punts topogràfics  
- Excavació de les terres  
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas  
 
CONDICIONS GENERALS:  
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.  
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig 
SPT entre 20 i 50.  
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), 
que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 
20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT 
> 50 sense rebot.  
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a 
l'assaig SPT.  
 
EXCAVACIÓ PER A BUIDAT DE SOTERRANI:  
S'entén que la buidada de soterrani es fa en terrenys amb dos o més costats fixos on és possible 
la maniobrabilitat de màquines o de camions sense gran dificultat.  
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista.  
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.  
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i 
amb la mateixa compacitat.  
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.  
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar 
a un abocador autoritzat.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig: ± 100 mm  
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm  
- Planor: ± 40 mm/m  
- Angle del talús: ± 2°  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF.  
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:  
- Amplària: >= 4,5 m  
- Pendent:  
     - Trams rectes: <= 12%  
     - Corbes: <= 8%  
     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%  
- El talús ha de ser fixat per la DF.  
 
 
EXCAVACIÓ PER A BUIDADA DE SOTERRANI:  
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.  
S'ha de fer per franges horitzontals, d'alçària no superior a 3 m.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
EXCAVACIÓ:  
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils 
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als 
plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.  
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i 
el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.  
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci 
falta per a una correcta execució de les obres.  
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i 
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.  
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les 
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 
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1.3 Fonaments 

EXCAVACIONS DE RASES I POUS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, realitzades 
amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball  
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació  
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas  
- Excavació de les terres  
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, 
segons indiqui la partida d'obra  
 
CONDICIONS GENERALS:  
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.  
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig 
SPT entre 20 i 50.  
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), 
que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 
20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT 
> 50 sense rebot.  
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a 
l'assaig SPT.  
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, 
les que determini la DF.  
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.  
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de 
quedar reblerts.  
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.  
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.  
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.  
Toleràncies d'execució:  
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm  
- Planor: ± 40 mm/m  
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm  
- Nivells: ± 50 mm  
- Aplomat o talús de les cares laterals: ± 2°  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.  
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir 
totes les lectures topogràfiques.  
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:  
- Amplària: >= 4,5 m  
- Pendent:  
     - Trams rectes: <= 12%  
     - Corbes: <= 8%  
     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%  
- El talús ha de ser fixat per la DF.  
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha de 
fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol.  
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment en que 
es pugui formigonar la capa de neteja.  
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.  
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Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència 
local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i 
rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni.  
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.  
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.  
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir 
les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels 
casos següents:  
- S'hagi de treballar a dins  
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada  
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball  
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.  
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.  
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.  
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.  
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i 
s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, 
si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF.  
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.  
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 
existents i de compacitat igual.  
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.  
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents 
d'aigua interns, en els talussos.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils 
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als 
plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.  
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i 
el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.  
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci 
falta per a una correcta execució de les obres.  
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i 
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.  
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les 
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
OBRES D'EDIFICACIÓ:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 
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ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de capa de neteja i anivellament, mitjançant l'abocada de formigó pobre al fons de les 
rases o dels pous de fonamentació prèviament excavats.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja, refinat i preparació de la superfície del fons de l'excavació  
- Situació dels punts de referència dels nivells  
- Abocada i estesa del formigó  
- Execució dels junts  
- Curat del formigó  
 
CONDICIONS GENERALS:  
La superfície ha de ser plana i anivellada.  
El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa.  
Gruix de la capa de formigó: >= 10 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix de la capa: - 10 mm, + 30 mm  
- Nivell: ± 20 mm  
- Planor: ± 20 mm/2 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'acabat del fons de la rasa o pou, s'ha de fer immediatament abans de col·locar el formigó de 
neteja. Si ha de passar un temps entre l'excavació i l'abocada del formigó, cal deixar els 10 o 15 
cm finals del terreny sense extreure, i fer l'acabat final del terreny just abans de fer la capa de 
neteja.  
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.  
El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es preveu que durant 
les 48 hores següents la temperatura pot ser inferior a 0°C.  
El formigó s'ha de col·locar abans d'iniciar l'adormiment.  
L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 

ARMADURA PER A RASES I POUS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o 
conjunt de barres i/o malles d'acer, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó 
existents, o soldades a perfils d'acer.  
S'han considerat les armadures pels elements estructurals següents:  
- Rases i pous  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball  
- Tallat i doblegat de l'armadura  
- Neteja de les armadures  
- Neteja del fons de l'encofrat  
- Col·locació dels separadors  
- Muntatge i col·locació de l'armadura  
- Subjecció dels elements que formen l'armadura  
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat  
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CONDICIONS GENERALS:  
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de la 
EHE i la UNE 36831.  
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT.  
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures.  
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies perjudicials.  
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció nominal.  
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.  
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les 
dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.  
Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb els 
procediments establerts a la UNE 36832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb instal·lació 
industrial fixa. Només s'admet soldadura en obra en els casos previstos en la DT i autoritzats per la 
DF.  
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària 
dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les 
prescripcions de la EHE, al article 66.6.  
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.  
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.  
Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36832.  
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva 
posició durant l'abocada i la compactació del formigó.   
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.  
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.  
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la 
classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 
de la mateixa norma.  
Distància lliure armadura - parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim  
Recobriment en peces formigonades contra el terreny: >= 70 mm  
Distància lliure barra doblegada - parament: >= 2 D  
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i 
llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de la EHE, article 66.5.  
Toleràncies d'execució:  
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la 
UNE 36831.  
 
BARRES CORRUGADES:  
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas 
que no hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical.  
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm.  
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre 
equivalent no ha de ser de més de 70 mm.  
A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre.  
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.  
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 66.6 de l'EHE.  
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.  
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832.  
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aïllades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 
granulat màxim, >= 20 mm  
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de 
l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)  
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D  
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 
1,25 granulat màxim  
Armadura transversal a la zona de solapament: Secció armadura transversal (At) >= Dmàx (Dmàx 
= Secció barra solapada de diàmetre major)  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i 
amb l'ajut d'un mandrí.  
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.  
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni 
filtracions al formigó.  
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han 
d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES:  
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:  
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric  
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.  
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 

FORMIGONAMENT DE RASES I POUS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat o per a 
pretesar, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la 
norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars 
relacionades amb el formigonament i la cura del formigó.  
S'han considerat els elements a formigonar següents:  
- Rases i pous  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Formigonament:  
- Preparació de la zona de treball  
- Humectació de l'encofrat  
- Abocada del formigó  
- Compactació del formigó mitjançant vibratge  
- Curat del formigó  
 
CONDICIONS GENERALS:  
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en 
especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de la EHE) 
en funció de les classes d'exposició.  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres.  
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de la 
DF.  
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa 
de formigó sense que es toquin entre elles.  
Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck  
Gruix màxim de la tongada:  
- Consistència tova: <= 30 cm  
Toleràncies d'execució:  
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 10 de la norma EHE.  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la 
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UNE 36831.  
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits 
d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.  
 
RASES I POUS:  
Toleràncies d'execució:  
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 mm  
- Nivells:  
     - Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm  
     - Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm  
     - Gruix del formigó de neteja: - 30 mm  
- Dimensions en planta: - 20 mm  
     - Fonaments encofrats : + 40 mm  
     - Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):  
          - D <= 1 m : + 80 mm  
          - 1 m < D <= 2,5 m : + 120 mm  
          - D > 2,5 m : + 200 mm  
- Secció transversal (D:dimensió considerada):  
     - En tots els casos: + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm)  
     - D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm  
     - 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm  
     - 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm  
- Planor (EHE art.5.2.e):  
     - Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m  
     - Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m  
     - Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m  
- Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FORMIGONAMENT:  
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part 
afectada.  
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre 
quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests 
límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, 
s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència 
realment assolida.  
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del 
formigó.  
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.  
No s'ha de formigonar sense la conformitat de la DF, un cop s'hagi revisat la posició de les 
armadures (si s'escau) i demés elements ja col·locats.  
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig 
prèviament al formigonament.  
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys 
que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.  
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.  
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions.  
L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada.  
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti 
el formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament.  
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació 
dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.  
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.  
Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi.  
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions.  
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als 
paraments.  
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.  
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides 



                                                                                                                                      -Plec de condicions- 
             Projecte estructural d’un  
                poliesportiu semi soterrat 

- 20 - 
 

 

les superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de:  
- 7 dies en temps humit i condicions normals  
- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb aigües o 
filtracions agressives  
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de 
l'element.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i 
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
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2 Suports 

ARMADURES 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o 
conjunt de barres i/o malles d'acer, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó 
existents, o soldades a perfils d'acer.  
S'han considerat les armadures pels elements estructurals següents:  
- Pilars  
- Estreps  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball  
- Tallat i doblegat de l'armadura  
- Neteja de les armadures  
- Neteja del fons de l'encofrat  
- Col·locació dels separadors  
- Muntatge i col·locació de l'armadura  
- Subjecció dels elements que formen l'armadura  
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat  
Per armadures ancorades a elements de formigó existents inclou també:  
- Perforació del formigó  
- Neteja del forat  
- Injecció de l'adhesiu al forat  
- Immobilització de l'armadura durant el procés d'assecat de l'adhesiu  
 
CONDICIONS GENERALS:  
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de la 
EHE i la UNE 36831.  
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT.  
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures.  
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies perjudicials.  
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció nominal.  
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.  
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les 
dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.  
Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb els 
procediments establerts a la UNE 36832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb instal·lació 
industrial fixa. Només s'admet soldadura en obra en els casos previstos en la DT i autoritzats per la 
DF.  
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària 
dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les 
prescripcions de la EHE, al article 66.6.  
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.  
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.  
Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36832.  
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva 
posició durant l'abocada i la compactació del formigó.  
Els estreps de pilars han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre 
procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures estiguin a 
l'encofrat.  
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.  
Quan la DT exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en 
mig d'aquest gruix segons s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE, excepte en el cas 
d'elements que hagin de quedar soterrats.  
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.  
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la 
classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 
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de la mateixa norma.  
Distància lliure armadura - parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim  
Recobriment en peces formigonades contra el terreny: >= 70 mm  
Distància lliure barra doblegada - parament: >= 2 D  
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i 
llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de la EHE, article 66.5.  
Toleràncies d'execució:  
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la 
UNE 36831.  
 
BARRES CORRUGADES:  
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas 
que no hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical.  
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm.  
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre 
equivalent no ha de ser de més de 70 mm.  
A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre.  
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.  
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 66.6 de l'EHE.  
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.  
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832.  
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aïllades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 
granulat màxim, >= 20 mm  
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de 
l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)  
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D  
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 
1,25 granulat màxim  
Armadura transversal a la zona de solapament: Secció armadura transversal (At) >= Dmàx (Dmàx 
= Secció barra solapada de diàmetre major)  
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i 
amb l'ajut d'un mandrí.  
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.  
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni 
filtracions al formigó.  
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han 
d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.  
 
 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES:  
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:  
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric  
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.  
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)  
L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a 
increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element 
compost)  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
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MUNTATGE I DESMUNTATGE D’ENCOFRATS PER A PILARS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen 
el motlle on s'abocarà el formigó.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació del pla de recolzament  
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat  
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant  
- Tapat dels junts entre peces  
- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament  
- Aplomat i anivellament de l'encofrat  
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui  
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta  
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar  
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.  
 
CONDICIONS GENERALS:  
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents 
per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions 
perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que comporta el seu formigonament i 
compactació.  
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.  
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi 
regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.  
El desencofrant no ha d'impedir la aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de 
formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar 
solidàriament.  
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos 
antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució.  
Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts.  
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 
sotragades.  
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.  
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de 
l'encofrat.  
El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar.  
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de 
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.  
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure 
retracció del formigó.  
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.  
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.  
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que 
es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que 
determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat.  
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense 
l'autorització de la DF.  
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del 
parament.  
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes 
per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta durant el formigonament. Per a 
evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adequat.  
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:  
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm  
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000  
- Planor:  
     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió  
     - Per a revestir: ± 15 mm/m  
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Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:  
+-------------------------------------------------------------------+  

¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 

¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 

¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 

¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 

¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 

¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 

¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 

¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 

¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 

¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 

¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 

¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 

¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 

¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 

¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

+-------------------------------------------------------------------+  

 
MOTLLES RECUPERABLES:  
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció 
dels nervis de l'estructura.  
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.  
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis 
formigonats.  
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.  
 
FORMIGÓ VIST:  
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, 
sense rebaves ni irregularitats.  
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.  
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta, i s'ha de comprovar la 
situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt.  
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.  
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes.  
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions 
en que s'han d'utilitzar.  
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol 
element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.  
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit 
desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva 
forma correcta.  
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una 
revisió total de l'encofrat.  
El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu.  
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i 
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha 
formigonat cada element.  
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.  
 
ELEMENTS VERTICALS:  
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part 
inferior de l'encofrat.  
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la 
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compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i 
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.  
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements 
verticals d'esveltesa més gran de 10.  
 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el 
formigó.  
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament dels 
elements utilitzats.  
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els 
criteris següents:  
- Obertures d'1,00 m2 com a màxim: no es dedueixen  
- Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100%  
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre 
dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a 
conformar el perímetre dels forats.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE).  
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

ESTRUCURES DE FORMIGÓ 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat o per a 
pretensar, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de 
la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars 
relacionades amb el formigonament i la cura del formigó.  
S'han considerat els elements a formigonar següents:  
- Pilars  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Formigonament:  
- Preparació de la zona de treball  
- Humectació de l'encofrat  
- Abocada del formigó  
- Compactació del formigó mitjançant vibratge  
- Curat del formigó  
Tractament de cura amb producte filmogen:  
- Preparació de la superfície a tractar  
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecatge, de les capes de recobriment necessàries  
- Protecció de la zona tractada  
 
CONDICIONS GENERALS:  
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en 
especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de la EHE) 
en funció de les classes d'exposició.  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres.  
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de la 
DF.  
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L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 
taques, o elements adherits.  
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa 
de formigó sense que es toquin entre elles.  
Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck  
Gruix màxim de la tongada:  
- Consistència seca: <= 15 cm  
- Consistència plàstica: <= 25 cm  
- Consistència tova: <= 30 cm  
Toleràncies d'execució:  
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 10 de la norma EHE.  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la 
UNE 36831.  
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits 
d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.  
- Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm  
 
FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES:  
Verticalitat (H alçaria del punt considerat):  
- H <= 6 m: ± 24 mm  
- 6 m < H <= 30 m: ± 4H, ± 50 mm  
- H >= 30 m: ± 5H/3, ± 150 mm  
Verticalitat junts de dilatació vistos (H alçaria del punt considerat):  
- H <= 6 m: ± 12 mm  
- 6 m < H <= 30 m: ± 2H, ± 24 mm  
- H >= 30 m: ± 4H/5, ± 80 mm  
Desviacions laterals:  
- Peces: ± 24 mm  
- Junts: ± 16 mm  
Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals): ± 20 mm  
Secció transversal (D: dimensió considerada):  
- D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm  
- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm  
- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm  
Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric:  
- Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m  
- Resta d'elements± 10 mm  
Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 10 de la norma EHE.  
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FORMIGONAMENT:  
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part 
afectada.  
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre 
quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests 
límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, 
s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència 
realment assolida.  
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del 
formigó.  
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.  
No s'ha de formigonar sense la conformitat de la DF, un cop s'hagi revisat la posició de les 
armadures (si s'escau) i demés elements ja col·locats.  
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig 
prèviament al formigonament.  
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys 
que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.  
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No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.  
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions.  
L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada.  
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti 
el formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament.  
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació 
dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.  
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.  
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt.  
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els 
granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.  
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar.  
Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi.  
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions.  
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als 
paraments.  
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.  
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides 
les superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de:  
- 7 dies en temps humit i condicions normals  
- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb aigües o 
filtracions agressives  
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de 
l'element.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i 
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE).  
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3 Forjats i coberta 

Primer es posaren les condicions tècniques dels elements comuns, per a tots els forjats i 

la coberta. I seguidament s’especificaran els que són diferents per cada planta. 

MUNTATGE I DESMUNTATGE D’ENCOFRATS PER A LLOSES I BIGUES 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen 

el motlle on s'abocarà el formigó.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Neteja i preparació del pla de recolzament  

- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat  

- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant  

- Tapat dels junts entre peces  

- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament  

- Aplomat i anivellament de l'encofrat  

- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui  

- Humectació de l'encofrat, si és de fusta  

- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar  

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.  

 

CONDICIONS GENERALS:  

Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents 

per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions 

perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que comporta el seu formigonament i 

compactació.  

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.  

L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi 

regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.  

El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts 

de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a 

treballar solidàriament.  

No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos 

antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució.  

Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts.  

Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 

sotragades.  

Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.  

Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de 

l'encofrat.  

El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar.  

El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de 

l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.  

S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure 

retracció del formigó.  

Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.  

El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de 

formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres 

causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals 

d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb 

les mateixes salvetats anteriors.  
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La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.  

En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que 

es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que 

determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat.  

No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense 

l'autorització de la DF.  

Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del 

parament.  

Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes 

per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta durant el formigonament. Per a 

evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adequat.  

Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:  

- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm  

- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000  

- Planor:  

     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió  

     - Per a revestir: ± 15 mm/m  

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:  

+-------------------------------------------------------------------+  

¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 

¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 

¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 

¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 

¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 

¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 

¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 

¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 

¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 

¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 

¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 

¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 

¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 

¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 

¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

+-------------------------------------------------------------------+  

 

MOTLLES RECUPERABLES:  

Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció 

dels nervis de l'estructura.  

No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.  

El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis 

formigonats.  

Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.  

 

FORMIGÓ PRETENSAT:  

Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els 

eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.  

Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han 

de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de 

pretesat al formigó.  
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FORMIGÓ VIST:  

Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, 

sense rebaves ni irregularitats.  

S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 

procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.  

La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta, i s'ha de comprovar la 

situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt.  

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.  

La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes.  

El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions 

en que s'han d'utilitzar.  

Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol 

element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.  

En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit 

desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva 

forma correcta.  

Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una 

revisió total de l'encofrat.  

El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu.  

Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i 

mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha 

formigonat cada element.  

El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.  

 

ELEMENTS HORITZONTALS:  

Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la 

contra fletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera 

concavitat a l'intradós. Aquesta contra fletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum.  

Els puntals es col·locaran sobre soles. Quan aquestes estiguin sobre el terreny cal assegurar que 

no assentaran  

Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars  

Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill  

En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o 

plàstics.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el 

formigó.  

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament dels 

elements utilitzats.  

La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els 

criteris següents:  

- Obertures d'1,00 m2 com a màxim: no es dedueixen  

- Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100%  

Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre 

dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a 

conformar el perímetre dels forats.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE).  

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

ARMADURES 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o 

conjunt de barres i/o malles d'acer, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó 

existents, o soldades a perfils d'acer.  

S'han considerat les armadures pels elements estructurals següents:  

- Bigues  

- Llindes  

- Cèrcols  

- Estreps  

- Lloses i bancades  

- Sostres  

- Armadures de reforç  

- Ancoratge de barres corrugades en elements de formigó existents  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball  

- Tallat i doblegat de l'armadura  

- Neteja de les armadures  

- Neteja del fons de l'encofrat  

- Col·locació dels separadors  

- Muntatge i col·locació de l'armadura  

- Subjecció dels elements que formen l'armadura  

- Subjecció de l'armadura a l'encofrat  

Per armadures ancorades a elements de formigó existents inclou també:  

- Perforació del formigó  

- Neteja del forat  

- Injecció de l'adhesiu al forat  

- Immobilització de l'armadura durant el procés d'assecat de l'adhesiu  

 

CONDICIONS GENERALS:  

Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de la 

EHE i la UNE 36831.  

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 

s'especifiquen a la DT.  

Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures.  

Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 

substàncies perjudicials.  

La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció nominal.  

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.  

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
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garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les 

dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.  

Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb els 

procediments establerts a la UNE 36832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb instal·lació 

industrial fixa. Només s'admet soldadura en obra en els casos previstos en la DT i autoritzats per la 

DF.  

La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària 

dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les 

prescripcions de la EHE, al article 66.6.  

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.  

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.  

Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36832.  

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva 

posició durant l'abocada i la compactació del formigó.  

Els estreps bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre 

procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures estiguin a 

l'encofrat.  

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.  

Quan la DT exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en 

mig d'aquest gruix segons s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE, excepte en el cas 

d'elements que hagin de quedar soterrats.  

La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.  

Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 

inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la 

classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 

de la mateixa norma.  

Distància lliure armadura - parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim  

Recobriment en peces formigonades contra el terreny: >= 70 mm  

Distància lliure barra doblegada - parament: >= 2 D  

La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i 

llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de la EHE, article 66.5.  

Toleràncies d'execució:  

- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)  

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la 

UNE 36831.  

 

BARRES CORRUGADES:  

Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas 

que no hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical.  

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm.  

Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre 

equivalent no ha de ser de més de 70 mm.  

A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre.  

No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.  

Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 66.6 de l'EHE.  

Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.  

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832.  

Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aïllades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 

granulat màxim, >= 20 mm  

Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de 
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l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)  

Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D  

Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 

1,25 granulat màxim  

Armadura transversal a la zona de solapament: Secció armadura transversal (At) >= Dmàx (Dmàx 

= Secció barra solapada de diàmetre major)  

 

MALLA ELECTROSOLDADA:  

Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:  

- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm  

Llargària de la solapa en malles superposades:  

- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb  

- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb  

- Ha de complir com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm  

 

BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:  

La llargària de la barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure, han de ser les indicades a la 

DT, o en el seu defecte, superiors a la llargària neta d'ancoratge determinada segons l'article 66.5 

de la EHE.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i 

amb l'ajut d'un mandrí.  

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.  

S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni 

filtracions al formigó.  

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han 

d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.  

 

BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:  

El formigó on s'ha de fer l'ancoratge ha de tenir una edat superior a quatre setmanes.  

La perforació ha de ser recta i de secció circular.  

El diàmetre de la perforació ha de ser 4 mm més gran que el de la barra que s'ha d'ancorar i 500 

mm més llarg a la llargària neta d'ancoratge de la mateixa.  

La perforació s'ha de buidar de pols abans de col·locar l'adhesiu.  

L'adhesiu s'ha de preparar seguint les tècniques del fabricant, i s'ha d'utilitzar dins del temps 

màxim fixat per aquest.  

La temperatura del formigó a l'hora d'introduir l'adhesiu ha d'estar compresa entre 5º i 40 º C.  

Al omplir la perforació amb l'adhesiu cal evitar que resti aire oclús.  

Cal recollir les restes d'adhesiu que surtin quan s'introdueixi la barra a la perforació.  

Una vegada introduïda la barra fins a la seva posició definitiva, no es pot rectificar la seva posició.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

BARRES CORRUGADES:  

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:  

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric  

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.  

- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)  

 

MALLA ELECTROSOLDADA:  

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE). 

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat o per a 
pretensar, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de 
la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars 
relacionades amb el formigonament i la cura del formigó.  
S'han considerat els elements a formigonar següents:  
- Bigues  
- Llindes  
- Cèrcols  
- Sostres amb elements resistents industrialitzats  
- Lloses i bancades  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Formigonament:  
- Preparació de la zona de treball  
- Humectació de l'encofrat  
- Abocada del formigó  
- Compactació del formigó mitjançant vibratge  
- Curat del formigó  
 
CONDICIONS GENERALS:  
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en 
especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de la EHE) 
en funció de les classes d'exposició.  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres.  
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de la 
DF.  
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 
taques, o elements adherits.  
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa 
de formigó sense que es toquin entre elles.  
Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck  
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Gruix màxim de la tongada:  
- Consistència tova: <= 30 cm  
Toleràncies d'execució:  
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 10 de la norma EHE.  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la 
UNE 36831.  
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits 
d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.  
- Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm  
 
FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES:  
Verticalitat (H alçaria del punt considerat):  
- H <= 6 m: ± 24 mm  
- 6 m < H <= 30 m: ± 4H, ± 50 mm  
- H >= 30 m: ± 5H/3, ± 150 mm  
Verticalitat junts de dilatació vistos (H alçaria del punt considerat):  
- H <= 6 m: ± 12 mm  
- 6 m < H <= 30 m: ± 2H, ± 24 mm  
- H >= 30 m: ± 4H/5, ± 80 mm  
Desviacions laterals:  
- Peces: ± 24 mm  
- Junts: ± 16 mm  
Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals): ± 20 mm  
Secció transversal (D: dimensió considerada):  
- D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm  
- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm  
- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm  
Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric:  
- Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m  
- Resta d'elements± 10 mm  
Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 10 de la norma EHE.  
 
SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS:  
Gruix de la capa de compressió:  
- Sobre biguetes: 40 mm  
 
Toleràncies d'execució:  
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:  
     - Acabat reglejat mecànica ± 12 mm/3 m  
     - Acabat mestrejat amb regla ± 8 mm/3 m  
     - Acabat llis ± 5 mm/3 m  
     - Acabat mol llis ± 3 mm/3 m  
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FORMIGONAMENT:  
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part 
afectada.  
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre 
quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests 
límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, 
s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència 
realment assolida.  
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del 
formigó.  
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.  
No s'ha de formigonar sense la conformitat de la DF, un cop s'hagi revisat la posició de les 
armadures (si s'escau) i demés elements ja col·locats.  
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig 
prèviament al formigonament.  
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys 
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que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.  
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.  
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions.  
L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada.  
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti 
el formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament.  
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació 
dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.  
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.  
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt.  
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els 
granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.  
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar.  
Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi.  
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions.  
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als 
paraments.  
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.  
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides 
les superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de:  
- 7 dies en temps humit i condicions normals  
- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb aigües o 
filtracions agressives  
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de 
l'element.  
 
SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS:  
Les peces entre bigues o nervis, han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin 
l'aigua del formigó.  
Les superfícies de peces de formigó prefabricades han d'estar ben humitejades en el moment del 
formigonat  
En cas d’emparar-se peces ceràmiques s'ha de regar generosament.  
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.  
El formigonament dels nervis i de la capa de compressió dels sostres s'ha de realitzar 
simultàniament.  
S'ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m i en el sentit dels nervis, sense que es produeixin 
disgregacions. S'ha d'evitar la desorganització de les armadures, de les malles i d'altres elements 
del sostre.  
 
LLOSES:  
Si l'element és pretesat no s'han de deixar més junts que els previstos explícitament a la DT. Cas 
que s'hagi d'interrompre el formigonament, els junts han de ser perpendiculars a la resultant del 
traçat de les armadures actives, i no es tornarà a formigonar fins que la DF els hagi examinat.  
Si l'element és pretesat s'ha de vibrar amb especial cura la zona d'ancoratges.  
 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
FORMIGONAMENT:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i 
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE).  
 
SOSTRES UNIDIRECCIONALS:  
Real Decreto 642/2002 de 5 de Julio, por el que se aprueba la Instrucción para el proyecto y la 
ejecución de Forjados unidireccionales de Hormigón Estructural realizados con elementos 
prefabricados (EFHE) 
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3.1 Sostres soterrani -5 al -2 

ANCORATGES PER A ARMADURES ACTIVES 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació d'ancoratge per a mono cordons per a un tesat de 50 t fins a 1150 t 
de força com a màxim.  
S'han considerat els ancoratges següents:  
- Ancoratge actiu  
- Ancoratge cec de culata  
- Acoblador fix  
- Acoblador mòbil  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball  
- Replanteig a l'encofrat de la situació dels ancoratges  
- Col·locació dels caixetins a l'encofrat  
 
CONDICIONS GENERALS:  
La fixació d'ancoratges a l'encofrat ha de garantir que es manté la seva posició durant l'abocat i 
vibrat del formigó.  
A l'encofrat, i coincidint amb els punts on s'han de situar els ancoratges, ha de preveure's un 
caixetí que serveixi de recolzament a l'ancoratge i faciliti la col·locació del material destinat a la 
protecció del dispositiu d'ancoratge un cop s'hagi tesat.  
 
ANCORATGE ACTIU:  
Les dimensions del caixetí d'ubicació de l'ancoratge han de ser suficients perquè hi càpiga el 
dispositiu de tesat utilitzat a l'obra.  
Les plaques de repartiment tensional dels ancoratges s'han de col·locar perpendicularment al 
traçat de l'armadura corresponent, de manera que després es pugui aplicar correctament la tensió.  
 
ANCORATGE CEC DE CULATA:  
Les plaques de repartiment tensional dels ancoratges s'han de col·locar perpendicularment al 
traçat de l'armadura corresponent.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El muntatge de dispositius d'ancoratge s'ha de realitzar seguint estrictament les especificacions 
pròpies del sistema utilitzat.  
Un cop s'hagin col·locat els ancoratges i abans del tesat, s'ha d'eliminar qualsevol substància que 
pugui ser perjudicial per al seu comportament eficaç.  
 
ANCORATGE ACTIU O CEC DE CULATA:  
L'ancoratge serà protegit dels agents exteriors segellant el caixetí.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'ancoratge definida segons les especificacions de la DT.  
Aquest criteri inclou els dispositius de connexió als conductes.  
 
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
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CORDONS GREIXATS I PLASTIFICATS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació de cordons plastificats prèviament lubrificats, per a la formació 
d'armadures actives.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball  
- Lubrificació dels cordons  
- Col·locació dels tendons dins la beina  
 
CONDICIONS GENERALS:  
En el moment de posar-se a l'obra, els cordons han d'estar nets, sense pols, pintura, terra, o 
qualsevol altre matèria perjudicial.  
No s'han d'utilitzar empalmaments de cordons no previstos als plànols, excepte si tenen la 
conformitat expressa de la DF.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han d'adoptar les precaucions necessàries per a evitar que els cordons sofreixin danys al 
col·locar-los, especialment en talladures o escalfaments locals que poden modificar les seves 
característiques. En especial, s'han d'evitar les operacions de soldadura a les proximitats de la 
zona activa dels cordons.  
Qualsevol ajust de llargària o arreglament dels extrems dels cordons s'ha de fer mecànicament o 
per oxitall i, en aquest últim cas, la zona d'acer afectada ha de quedar fora de la zona activa. En 
cas d'utilitzar el bufador, s'ha d'evitar que la flama afecti a altres cordons.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de cordó mesurat segons les especificacions de la DT.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 

TESAT D’ARMADURES ACTIVES 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Procés de tesat de les armadures actives mitjançant cric hidràulic de 60 t de força fins a 1200 t, i 
posterior ancoratge dels tendons.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball  
- Lubrificació, si cal, de les armadures  
- Tesat de les armadures  
- Control dels allargaments produïts  
- Ancoratge dels tendons  
 
CONDICIONS GENERALS:  
El control de la magnitud de la força de pretesat introduïda s'ha de realitzar mesurant 
simultàniament l'esforç del cric i l'allargament experimentat per l'armadura.  
Els valors de la força de pretesat i allargaments s'han d'ajustar als definits al programa de tesat.  
Els allargaments llegits s'han d'anotar a la taula de tesat juntament amb tots els incidents que 
hagin pogut sortir durant el procés.  
Un cop aconseguida la càrrega prescrita al programa de tesat, s'han d'ancorar els tendons.  
Tensió inicial a les armadures abans d'ancorar-les: <= 0,75 x Fpu, <= 0,85 x Fypk  
(Fpu = càrrega unitària màxima característica de les armadures actives)  
(Fypk = límit elàstic característic de l'acer)  
De forma temporal, i si la tensió abans d'ancorar les armadures compleix les limitacions anteriors, 
s'admet:  
- Tensió a les armadures: <= 0,85 x Fpu, <= 0,95 x Fypk  
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Toleràncies d'execució:  
- Precisió de l'amidament d'allargament: ± 2% recorregut total  
- Diferència entre la força de pretesat i la prevista al programa de tesat: ± 5%  
- Diferència entre els allargaments i els previstos al programa de tesat:  
     - Tendons individuals: ± 15%  
     - Suma de valors dels tendons d'una secció: ± 5%  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El tesat no s'ha d'iniciar sense l'autorització de la DF, la qual ha de comprovar la idoneïtat del 
programa de tesat i que el formigó ha assolit la resistència mínima per a començar l'operació.  
S'ha de comprovar l'estat de l'equip de tesat i s'ha de realitzar el tesat d'acord amb les 
recomanacions del fabricant del sistema utilitzat. En particular, s'ha de tenir cura que el cric es 
col·loqui perpendicularment i centrat respecte l'ancoratge.  
No pot haver més personal que el que hagi de tesar en les proximitats de la zona. Per darrera dels 
crics, s'han de col·locar proteccions resistents i es prohibirà, durant el tesat, el pas entre aquestes 
proteccions i el cric.  
S'ha de seguir el programa de tesat que ha de contenir per a les armadures postteses:  
- L'ordre de tesat de les armadures  
- La força que ha de fer el cric  
- L'allargament previst i la màxima penetració de falca  
- La resistència del formigó abans de tesat  
- Nombre, tipus i localització dels acoblaments  
El tesat s'ha d'efectuar per operaris qualificats.  
En el cas de tendons mono cordons no adherents i per tal de reduir els fregaments es poden 
utilitzar productes lubricants sempre que no suposin perill de corrosió per cap element del tendó.  
El tesat, quan la temperatura és inferior a 2°C, requereix precaucions especials.  
Per poder prendre lectura dels allargaments, la càrrega del tesat s'ha d'introduir per fases. Com a 
mínim s'ha de fer les següents: primera, fins aconseguir un 10% de la força màxima, i segona fins 
a la càrrega prevista.  
Si els allargaments mesurats superen les toleràncies admeses respecte als previstos, s'han 
d'examinar les possibles causes de variació, com errors de lectura, de secció de les armadures, de 
mòduls d'elasticitat o coeficients de fregament, ruptura d'algun element del tendó, taps, o d'altres, i 
s'ha de procedir a un nou tesat amb una nova lectura d'allargaments, prèvia aprovació de la DF.  
Si en el sistema d'ancoratge utilitzat hi ha penetració de falca, s'ha de mesurar i anotar a la taula 
de tesat.  
Si durant el tesat es trenqués un o més elements de l'armadura d'un tendó, es pot aconseguir la 
força total de pretesat necessària augmentant la tensió en els restants tendons, sempre que la 
sobretensió no sigui superior al 5% de la inicialment prevista per a cadascun d'ells. L'aplicació de 
tensions superiors faria necessari un nou estudi.  
En tots els casos anteriors s'ha de realitzar la corresponent comprovació a ruptura de la peça o 
element estructural que es tesa, tenint en compte les noves condicions en les que es troba.  
La pèrdua total en la força de pretesat, originada per la ruptura d'elements irreemplaçables de 
l'armadura, no pot excedir del 2% de la força total de pretesat indicada a la DT.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
t de tensió mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 

 

  



                                                                                                                                      -Plec de condicions- 
             Projecte estructural d’un  
                poliesportiu semi soterrat 

- 40 - 
 

 

3.2 Sostre soterrani -1 

ELEMENTS ESTRUCTURALS PREFABRICATS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Peces prefabricades de formigó armat, col·locades a l'obra.  
S'han contemplat els tipus de peces següents:  
- Grades  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball  
- Preparació de la superfície de recolzament, neteja i nivellament  
- Replanteig i marcat dels eixos  
- Col·locació i fixació provisional de la peça  
- Aplomat i anivellació definitius  
 
CONDICIONS GENERALS:  
Les peces han de quedar recolzades sobre l'estructura de suport.  
Han de quedar a nivell sobre els elements de suport.  
La peça ha d'estar degudament aplomada i anivellada.  
El fabricant ha de garantir que la peça compleix les característiques exigides a la DT.  
Les peces no han de tenir superfícies desrentades, arestes descantonades, discontinuïtats en el 
formigó o armadures visibles.  
La longitud de recolzament de les peces ha de ser, com a mínim, la especificada a la DT.  
La llargària de l'encastament ha de ser com a mínim l'especificada a la DT del projecte.  
La peça ha d'estar col·locada en la posició i nivell previstos a la DT.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell: ± 20 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La col·locació de la peça s'ha de realitzar de manera que no rebi cops que la puguin afectar.  
Per a la col·locació s'ha de suspendre la peça pels punts preparats a l'efecte.  
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF el pla de muntatge en el que s'ha d'indicar el 
mètode i mitjans auxiliars previstos.  
Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar, amb la 
suficient antelació, a l'aprovació de la DF, el programa d'interrupció, restricció o desviament del 
trànsit.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
GRADES:  
m de llargària mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
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3.3 Sostre poliesportiu 

3.3.1 Jàsseres posttesades 

BEINES PER A ARMADURES ACTIVES 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació de beina per a armadures actives, de 40 mm de diàmetre fins a 170 
mm, i per a una pressió nominal de fins a 10 bar, col·locada amb filferros.  
S'han considerat les beines següents:  
- Beina de tub d'acer corrugat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball  
- Col·locació de les beines dins de l'encofrat  
- Subjecció de les beines amb filferros  
 
CONDICIONS GENERALS:  
La posició de les beines a l'interior dels encofrats s'ha d'ajustar a l'indicat a la DT.  
Les beines s'han de subjectar amb filferros, i les distàncies entre aquests punts de recolzament 
han d'assegurar el compliment de les toleràncies de regularitat de traçat que s'indiquen al present 
plec.  
Els medis de fixació no han de provocar augments de fregament de les armadures al ser tesades.  
Les subjeccions han d'impedir el moviment de les beines al formigonar i vibrar, però no es permet 
fer ús de la soldadura per aconseguir-ho.  
Els recolzaments que es disposin per a mantenir el traçat no han de donar lloc a fissures o 
filtracions un cop hagi endurit el formigó.  
Si no s'especifica el contrari, les beines han de tenir boques o connexions adequades per a la 
injecció de protecció un cop s'hagin acabat les operacions de pretesat.  
Les unions entre trossos successius de beines han de garantir l'hermeticitat durant el 
formigonament posterior.  
En el cas d'haver empalmaments de tendons, l'eixamplament de la beina ha de tenir la suficient 
longitud per a no coartar el moviment durant el tesat.  
En peces sotmeses a ambients fortament agressius o que han de presentar resistència al foc, 
s'han d'incrementar els recobriments, prèvia acceptació de la DF.  
Recobriments:  
- En direcció vertical: >= 4 cm, >= dimensió horitzontal de la beina o grups de beines en contacte  
- En direcció horitzontal: >= 4 cm, >= 0,5 dimensió vertical de la beina o grups de beines en 
contacte, >= dimensió horitzontal de la beina o grups de beines en contacte  
Toleràncies d'execució:  
- Posició de les beines en qualsevol secció transversal:  
     - L <= 200 mm: ± 0,025 L  
     - L > 200 mm:  
          - Tendons simples o que formen part d'un cable± 0,025 L, ± 20 mm  
          - Cordons: ± 0,04 L, ± 30 mm  
           (L = la major dimensió del cantell o amplària de la secció transversal)  
- Distància lliure entre beines: ± 20%  
- Recobriments:  
     - Elements prefabricats: ± 5 mm  
     - Elements formigonats in situ: ± 10 mm  
- Ondulacions locals: ± 10 mm/1,5 m  
 
BEINA DE TUB D'ACER CORRUGAT:  
Es poden col·locar en contacte vàries beines formant grup, limitant-se a 2 en horitzontal i a no més 
de 4 en conjunt.  
Distància entre beines o grups de beines en contacte, o entre beines i la resta d'armadures, quan 
les armadures actives són postteses:  
- En direcció vertical: >= 5 cm, >= dimensió vertical de la beina o grups de beines en contacte, >= 
diàmetre de la beina  
- En direcció horitzontal: >= 4 cm, >= dimensió horitzontal de la beina, >= diàmetre de la beina, >= 
1,6 cops la major dimensió de la beina que forma part d'un grup de beines  
Espai lliure entre el conjunt de beines i els restants elements : >= 6 cm  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No es permet deixar les beines sobre el fons de l'encofrat per anar-les aixecant després, a mesura 
que es formigona la peça, fins a situar-les a la posició requerida.  
Un cop la DF hagi donat conformitat a la col·locació i fixació de les beines, es poden iniciar les 
fases de col·locació d'ancoratges i enfilat d'armadures.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de beina mesurat segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 

ANCORATGES PER A ARMADURES ACTIVES 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació d'ancoratge per a tendons, per a un tesat de 50 t fins a 1150 t de 
força com a màxim.  
S'han considerat els ancoratges següents:  
- Ancoratge actiu  
- Ancoratge cec de culata  
- Acoblador fix  
- Acoblador mòbil  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball  
- Replanteig a l'encofrat de la situació dels ancoratges  
- Col·locació dels caixetins a l'encofrat  
 
CONDICIONS GENERALS:  
La fixació d'ancoratges a l'encofrat ha de garantir que es manté la seva posició durant l'abocat i 
vibrat del formigó.  
Les unions entre beines o conductes i ancoratges han de ser suficientment hermètiques per a 
evitar la fuga del producte d'injecció pels junts o la penetració de beurada durant el formigonament.  
A l'encofrat, i coincidint amb els punts on s'han de situar els ancoratges, ha de preveure's un 
caixetí que serveixi de recolzament a l'ancoratge i faciliti la col·locació del material destinat a la 
protecció del dispositiu d'ancoratge un cop s'hagi tesat i injectat.  
 
ANCORATGE ACTIU:  
Les dimensions del caixetí d'ubicació de l'ancoratge han de ser suficients perquè hi càpiga el 
dispositiu de tesat utilitzat a l'obra.  
Les plaques de repartiment tensional dels ancoratges s'han de col·locar perpendicularment al 
traçat de l'armadura corresponent, de manera que després es pugui aplicar correctament la tensió.  
 
ANCORATGE CEC DE CULATA:  
Les plaques de repartiment tensional dels ancoratges s'han de col·locar perpendicularment al 
traçat de l'armadura corresponent.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El muntatge de dispositius d'ancoratge s'ha de realitzar seguint estrictament les especificacions 
pròpies del sistema utilitzat.  
Un cop s'hagin col·locat els ancoratges i abans del tesat, s'ha d'eliminar qualsevol substància que 
pugui ser perjudicial per al seu comportament eficaç.  
 
ANCORATGE ACTIU O CEC DE CULATA:  
Efectuades les operacions d'injecció, si és el cas, l'ancoratge serà protegit dels agents exteriors 
segellant el caixetí.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'ancoratge definida segons les especificacions de la DT.  
Aquest criteri inclou els dispositius de connexió als conductes.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 

TENDONS PER A ARMADURES ACTIVES 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació de tendó d'acer per a tesar dins de la beina.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball  
- Col·locació dels tendons dins de les beines  
- Col·locació dels separadors  
 
CONDICIONS GENERALS:  
En el moment de posar-se a l'obra, les armadures han d'estar netes, sense greix, oli, pols, pintura, 
terra o qualsevol altra matèria perjudicial per a la seva conservació i adherència. No ha de 
presentar indicis de corrosió, defectes superficials aparents, punts de soldadura, plecs o 
doblegaments.  
No es poden posar en un mateix tendó acers de pretesat de diferents característiques, a menys 
que es demostri que no hi ha perill de corrosió electrolítica.  
La posició dels tendons dins de les beines ha de ser l'adequada. Per això, si és necessari, 
s'utilitzaran separadors.  
No s'han d'utilitzar empalmaments de tendons no previstos als plànols, excepte si tenen la 
conformitat expressa de la DF.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de col·locar definitivament els tendons han de posar-se les plaques d'ancoratge.  
S'han d'adoptar les precaucions necessàries per a evitar que les armadures pateixin danys al 
col·locar-les, especialment en talladures o escalfaments locals que poden modificar les seves 
característiques. En especial, s'han d'evitar les operacions de soldadura a les proximitats de la 
zona activa de les armadures.  
Qualsevol ajust de longitud o arreglament dels extrems de l'armadura s'ha de fer mecànicament o 
per oxitall i, en aquest últim cas, la zona d'acer afectada ha de quedar fora de la zona activa. En 
cas d'utilitzar el bufador, s'ha d'evitar que la flama afecti a altres tendons ja tesats.  
Un cop col·locats els tendons, i abans d'autoritzar el formigonament, la DF ha de revisar tant les 
armadures com les beines, ancoratges i demés elements ja disposats a la seva posició definitiva i 
constatar la seva concordança amb les indicades a la DT.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg d'armadura mesurada entre cares exteriors de les plaques d'ancoratge segons la definició dels 
plànols i d'acord amb els següents criteris:  
- El pes unitari per al seu càlcul serà el teòric  
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent al teòric, és necessària l'acceptació expresa de la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
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TESAT DE LES ARMADURES ACTIVES 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Procés de tesat de les armadures actives mitjançant cric hidràulic de 60 t de força fins a 1200 t, i 
posterior ancoratge dels tendons.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball  
- Lubrificació, si cal, de les armadures  
- Tesat de les armadures  
- Control dels allargaments produïts  
- Ancoratge dels tendons  
 
CONDICIONS GENERALS:  
El control de la magnitud de la força de pretesat introduïda s'ha de realitzar mesurant 
simultàniament l'esforç del cric i l'allargament experimentat per l'armadura.  
Els valors de la força de pretesat i allargaments s'han d'ajustar als definits al programa de tesat.  
Els allargaments llegits s'han d'anotar a la taula de tesat juntament amb tots els incidents que 
hagin pogut sortir durant el procés.  
Un cop aconseguida la càrrega prescrita al programa de tesat, s'han d'ancorar els tendons.  
Tensió inicial a les armadures abans d'ancorar-les: <= 0,75 x Fpu, <= 0,85 x Fypk  
(Fpu = càrrega unitària màxima característica de les armadures actives)  
(Fypk = límit elàstic característic de l'acer)  
De forma temporal, i si la tensió abans d'ancorar les armadures compleix les limitacions anteriors, 
s'admet:  
- Tensió a les armadures: <= 0,85 x Fpu, <= 0,95 x Fypk  
Toleràncies d'execució:  
- Precisió de l'amidament d'allargament: ± 2% recorregut total  
- Diferència entre la força de pretesat i la prevista al programa de tesat: ± 5%  
- Diferència entre els allargaments i els previstos al programa de tesat:  
     - Tendons individuals: ± 15%  
     - Suma de valors dels tendons d'una secció: ± 5%  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El tesat no s'ha d'iniciar sense l'autorització de la DF, la qual ha de comprovar la idoneïtat del 
programa de tesat i que el formigó ha assolit la resistència mínima per a començar l'operació.  
S'ha de comprovar l'estat de l'equip de tesat i s'ha de realitzar el tesat d'acord amb les 
recomanacions del fabricant del sistema utilitzat. En particular, s'ha de tenir cura que el cric es 
col·loqui perpendicularment i centrat respecte l'ancoratge.  
No pot haver més personal que el que hagi de tesar en les proximitats de la zona. Per darrera dels 
crics, s'han de col·locar proteccions resistents i es prohibirà, durant el tesat, el pas entre aquestes 
proteccions i el cric.  
S'ha de seguir el programa de tesat que ha de contenir per a les armadures postteses:  
- L'ordre de tesat de les armadures  
- La força que ha de fer el cric  
- L'allargament previst i la màxima penetració de falca  
- El moment de retirada de cindris durant el tesat, si és el cas  
- La resistència del formigó abans de tesat  
- Nombre, tipus i localització dels acoblaments  
El tesat s'ha d'efectuar per operaris qualificats.  
El tesat d'una anella amb més d'un connector s'ha de fer per fases, incrementant lentament la 
tensió als diferents connectors de manera successiva.  
El tesat, quan la temperatura és inferior a 2°C, requereix precaucions especials.  
Per poder prendre lectura dels allargaments, la càrrega del tesat s'ha d'introduir per fases. Com a 
mínim s'ha de fer les següents: primera, fins aconseguir un 10% de la força màxima, i segona fins 
a la càrrega prevista.  
Si els allargaments mesurats superen les toleràncies admeses respecte als previstos, s'han 
d'examinar les possibles causes de variació, com errors de lectura, de secció de les armadures, de 
mòduls d'elasticitat o coeficients de fregament, ruptura d'algun element del tendó, taps, o d'altres, i 
s'ha de procedir a un nou tesat amb una nova lectura d'allargaments, prèvia aprovació de la DF.  
Si en el sistema d'ancoratge utilitzat hi ha penetració de falca, s'ha de mesurar i anotar a la taula 
de tesat.  
 



                                                                                                                                      -Plec de condicions- 
             Projecte estructural d’un  
                poliesportiu semi soterrat 

- 45 - 
 

 

Si durant el tesat es trenqués un o més elements de l'armadura d'un tendó, es pot aconseguir la 
força total de pretesat necessària augmentant la tensió en els restants tendons, sempre que la 
sobretensió no sigui superior al 5% de la inicialment prevista per a cadascun d'ells. L'aplicació de 
tensions superiors faria necessari un nou estudi.  
En tots els casos anteriors s'ha de realitzar la corresponent comprovació a ruptura de la peça o 
element estructural que es tesa, tenint en compte les noves condicions en les que es troba.  
La pèrdua total en la força de pretesat, originada per la ruptura d'elements irreemplaçables de 
l'armadura, no pot excedir del 2% de la força total de pretesat indicada a la DT.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
t de tensió mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 

INJECCIÓ DE BEINES PER A LES ARMADURES ACTIVES 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Procés d'injecció amb beurada de ciment dels conductes de les armadures actives, fins aconseguir 
el reblert total del conducte i el recobriment dels tendons.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball  
- Neteja del conducte amb aire a pressió  
- Neteja de les boques d'injecció  
- Injecció de la beurada de ciment de forma contínua i sense interrupcions  
 
CONDICIONS GENERALS:  
Entre el final del tesat i l'inici de la injecció no ha de transcórrer més d'un mes, excepte quan s'hagi 
previst una protecció provisional de les armadures o la DF ho autoritzi.  
La injecció ha d'assegurar el rebliment total del conducte i el recobriment dels tendons.  
S'ha de fer un informe de cada injecció, que passarà a formar part dels documents de l'obra.  
Velocitat d'avanç: 5 - 15 m/min  
Longitud màxima d'injecció: 120 m  
Pressió d'injecció: <= 10 bar  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans d'injectar s'ha de netejar el conducte amb aire a pressió, observant si aquest surt per l'altre 
extrem de forma regular. En cas d'haver-hi algun tap, s'han de prendre les mesures oportunes per 
assegurar la injecció correcta.  
Les connexions de les boques d'injecció han d'estar netes de formigó o qualsevol altre material, i 
han de ser hermètiques, per tal d'evitar possibles arrossegaments.  
No s'injectaran si es preveuen gelades en un plaç de 2 dies, ni quan la temperatura de la peça 
sigui inferior a 5°C; de no ser possible complir aquesta prescripció, es prendran mesures com 
l'escalfament del formigó o de la lletada, sempre que siguin aprovats per la DF.  
Quan la temperatura ambient sigui superior a 35ºC, es aconsellable refredar l'aigua de la mescla.  
Abans d'iniciar la injecció s'han d'obrir tots els tubs de purga.  
La injecció ha de fer-se des de l'ancoratge més baix o des del tub de purga inferior del conducte.  
En la preparació de la mescla s'han de dosificar els materials sòlids, en pes.  
Es prohibeix l'elaboració manual de la mescla.  
El temps d'amassat no ha de ser inferior a 2 minuts ni superior a 4 minuts.  
No han de transcórrer més de 30 minuts des de l'amassat fins al començament de la injecció, a 
menys que s'utilitzin retardadors. Durant aquest temps la mescla s'ha de mantenir en moviment 
continu.  
La bomba ha de proporcionar una injecció contínua i ininterrompuda de cada conducte, i amb la 
uniformitat necessària per a no produir segregacions.  
A mesura que la injecció vagi sortint pels successius tubs de purga més pròxims al punt per on 
s'injecta, s'han d'anar tancant aquests, deixant que flueixi prèviament per ells la beurada fins que 
tingui la mateixa consistència que la que s'injecta.  
Quan s'injecti a conductes llargs i ondulats, on es precisi una pressió elevada, es pot tancar 
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l'extrem pel que s'ha iniciat la injecció i continuar-la pels successius tubs de purga.  
En conductes molt llargs o de gran secció útil, pot ser necessària la reinjecció, després de 2 hores, 
per a compensar l'eventual reducció de volum de la mescla.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
l de material injectat mesurat segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 

3.3.2 Forjat 6+14 i 7+18 

PRELLOSES DE FORMIGÓ PRETESAT PER A SOSTRES 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació de semiplaques de formigó pretesat sobre els elements de suport per 
a la formació de sostre.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació del perímetre de recolzament de la placa, neteja i anivellament  
- Col·locació de l'apuntalament, en cas que sigui necessari  
- Col·locació de rigiditzadors en el sentit perpendicular a l'apuntalament  
- Replanteig de les plaques  
- Anivellament de les plaques  
 
CONDICIONS GENERALS:  
Les plaques han de tenir concedida i vigent l'autorització d'ús de l'autoritat competent. D'aquesta 
autorització s'han de facilitar a la DF les fitxes corresponents.  
El fabricant ha de garantir que els elements que subministra compleixen les característiques 
corresponents a la designació segons l'autorització d'ús.  
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF el pla de muntatge en el que s'ha d'indicar el 
mètode i mitjans auxiliars previstos.  
Les plaques disposades per al muntatge no han de presentar superfícies desrentades, arestes 
descantellades, discontinuïtats en el formigó o armadures visibles.  
La placa ha d'estar col·locada en la posició i nivell previstos a la DT  
Un cop col·locada ha de quedar ben anivellada.  
El sostre, un cop executada la capa de compressió, ha de ser monolític per a garantir la rigidesa en 
el seu pla.  
Les plaques s'han de recolzar en els elements de suport de manera que això no disminueixi la 
secció de la peça.  
La longitud de recolzament de les plaques ha de ser, com a mínim, la especificada a la DT.  
El recolzament de les plaques sobre l'element de suport pot ser directe o indirecte per prolongació 
o per encavalcament.  
El sostre ha de tenir una capa de compressió mínima de 4 cm de gruix de formigó i amb una 
armadura de repartiment, que han de complir les especificacions de les partides d'obra 
corresponents.  
La deformació admissible ha de ser, en cada cas, el menor dels valors següents:  
Fletxa total a termini infinit: <= L/250, <= L/500+1 cm  
Fletxa activa (sostres que suporten envans): <= L/400, <= L/800+0,6 cm  
Fletxa activa (sostres que suporten envans molt rígids o murs de tancament de fàbrica): <= L/500, 
<= L/1000+0,5 cm (L = llargària del tram)  
Gruix capa de compressió: >= 4 cm  
Longitud d'ancoratge dels recolzaments:  
- Per carregament: >= 10 cm  
- Per prolongació: Recolzament exterior: >= 10 cm. Recolzament interior: >= 6 cm  
- Per encavalcament:  
- Dins del recolzament: Recolzament exterior: >= 10 cm. Recolzament interior: >= 6 cm  
- Dins del nervi: Recolzament exterior i interior: >= longitud d'ancoratge de l'armadura  
Massissats: >= 10 cm  
Aquests valors són mínims, cal però fer les comprovacions establertes a la Norma EFHE.  
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Toleràncies d'execució:  
- Replanteig en planta: ± 20 mm  
- Nivell: ± 10 mm  
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en els articles 5.4.2 i 5.4.3 de l'annex 10 de 
la norma EHE.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Quan la DF ho consideri necessari es comprovaran les característiques mecàniques i, en 
particular, el mòdul de fletxa, moments de fissuració i trencament, i l'esforç tallant de trencament.  
S'han de col·locar de manera que no rebin cops que puguin fer-les malbé.  
Per a la col·locació s'ha de suspendre la placa pels punts preparats a l'efecte, als extrems de la 
mateixa.  
Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar, amb la 
suficient antelació, a l'aprovació de la DF, el programa de tall, restricció o desviament del trànsit.  
Cal comprovar que dins el radi de gir de la grua no hi hagin línies elèctriques.  
Les plaques s'han de col·locar a tocar.  
Les plaques s'han de col·locar a nivell sobre els elements de suport del sostre.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE).  
NTE-EHU/1973 Estructuras de Hormigón armado. FORJADOS UNIDIRECCIONALES.  
Real Decreto 642/2002 de 5 de Julio, por el que se aprueba la Instrucción para el proyecto y la 
ejecución de Forjados unidireccionales de Hormigón Estructural realizados con elementos 
prefabricados (EFHE) 
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3.4 Coberta 

SEMIBIGUETES DE FORMIGÓ ARMAT I REVOLTONS PER A SOSTRES 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació de l'element resistent (bigueta o semibigueta) i dels revoltons per a la 
formació de sostres unidireccionals.  
S'han considerat els elements següents:  
- Semibiguetes (de formigó armat o pretesat amb o sense sola ceràmica)  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Confecció dels plànols de muntatge del sostre  
- Preparació del perímetre de recolzament de les semibiguetes, neteja i anivellament  
- Col·locació dels suports provisionals del sostre  
- Replanteig i col·locació de les semibiguetes  
- Col·locació dels revoltons  
Per acabar el sostre s'han de col·locar les armadures complementaries als nervis, negatius i 
tallants, la malla de repartiment de la capa de compressió, i posteriorment s'han de formigonar, els 
nervis, els massissats i la capa de compressió, d'acord amb les corresponents partides d'obra.  
 
CONDICIONS GENERALS:  
La disposició dels nervis, la separació entre eixos i les zones sense revoltons per a massissar, han 
de ser els indicats a la DT amb les modificacions acceptades per la DF.  
Les biguetes han d'estar col·locades a nivell sobre els elements de suport del sostre.  
El sostre, un cop formigonat, ha de ser monolític per a garantir la rigidesa en el seu pla, i ha d'estar 
sòlidament unit als elements de suport on s'han d'ancorar les armadures superiors, les inferiors i 
les de repartiment.  
Els enllaços de les biguetes o semibiguetes amb els suports poden ser:  
- Per penetració de la bigueta al suport  
- Per perllongació de l'armadura inferior de la bigueta dins del suport  
- Per cavalcament armadura adossada a bigueta que penetri al suport  
Enllaç per penetració:  
- Les biguetes s'han de recolzar en els elements de suport de manera que això no faci disminuir la 
secció dels mateixos.  
- La llargària de penetració de la bigueta ha de ser la determinada pel càlcul, segons l'apartat 21.2 
de la EFHE, i que ha d'estar indicada als plànols de muntatge.  
Enllaç per perllongació:  
- La llargària de penetració de l'armadura inferior de la bigueta ha de ser la determinada pel càlcul, 
segons l'apartat 21.2 de la EFHE, i que ha d'estar indicada al plànols de muntatge.  
- Si la bigueta te armadura transversal, en estrep o gelosia, aquesta ha d'arribar com a mínim fins 
la cara del recolzament directe, o fins l'estrep de la biga plana, si el recolzament es indirecte.  
Enllaç per cavalcament:  
- La llargària del cavalcament de l'armadura amb la bigueta ha de ser la llargària equivalent a la 
llargària d'ancoratge, i la llargària de penetració al suport ha de ser la determinada pel càlcul, 
segons l'apartat 21.2 de la EFHE, i que ha d'estar indicada als plànols de muntatge.  
A la trobada del sostre amb tots els suports, s'han d'eliminar els revoltons, deixant un espai per a 
massissar de formigó.  
La llargària mínima del massissat, per a qualsevol tipus de recolzament, ha de ser de 10 cm.  
En els recolzaments indirectes per cavalcament, les longituds d'aquest s'han de definir per càlcul 
d'acord amb l'apartat 21.2 de l'EFHE  
Si el sostre te mes d'un tram i els nervis s'han calculat amb continuïtat, les biguetes s'han de 
disposar enfrontades.  
Si els trams tenen els nervis en direccions enfrontades, s'ha de massissar l'espai entre les dues 
primeres biguetes paral·leles a la trobada entre trams, per absorbir l'esforç de compressió de la 
part inferior del sostre.  
Als extrems de les biguetes s'haurà de col·locar una armadura superior, per absorbir el moment 
negatiu, d'almenys una barra per nervi, i de llargària i diàmetre indicats als plànols de muntatge del 
sostre, i que haurà de complir les especificacions de la seva partida d'obra.  
Toleràncies d'execució:  
- Separació entre eixos: ± 5 mm  
- Desviació eixos nervis enfrontats: < distància entre testes biguetes, < 5 cm en voladissos  
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SEMIBIGUETES ARMADES:  
Fissuració màxima en funció de l'exposició ambiental definida a la taula 8.2.2 de la EHE:  
- En classe d'exposició I: <= 0,4 mm  
- En classe d'exposició IIa, IIb, H: <= 0,3 mm  
- En classe d'exposició IIIa, IIIb, IV, F: <= 0,2 mm  
- En classe d'exposició IIIc, Qa, Qb, Qc: <= 0,1 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Per a començar el muntatge del sostre la DF. ha de signar o conformar els plànols d'execució del 
sostre. Si els plànols son realitzats pel Projectista o per la Direcció Facultativa, com a projectista, 
han de portar la signatura d'aquest. Si l'autor del projecte del sostre no es cap dels anteriors 
(consultor, prefabricador, etc.) els plànols han de portar la signatura de la persona física que els ha 
fet a mes del vist i plau de la DF.  
La separació màxima entre sotaponts s'ha de determinar per càlcul d'acord amb l'apartat 16.1 de 
l'EFHE  
Les biguetes i els revoltons s'han de col·locar de manera que no rebin cops que els puguin fer 
malbé.  
La separació entre les biguetes s'ha de regular tot presentant revoltons als extrems.  
Els revoltons s'han de col·locar a tocar i han de recolzar sobre l'ala inferior de la bigueta.  
La superfície de contacte entre la bigueta i el formigó abocat a l'obra, ha de ser neta i sense 
cossos estranys per tal d'assegurar l'adherència.  
L'estintolament del sostre s'ha de fer d'acord amb les indicacions dels plànols de muntatge.  
Els puntals s'han de recolzar sobre taulons si estan directament en contacte amb el terreny. Han 
d'estar prou travats per a suportar les empentes horitzontals del muntatge.  
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars  
En sostres de biguetes armades s'han de col·locar els apuntalats anivellats amb els recolzaments i 
sobre aquests s'han de col·locar les biguetes  
En sostres de biguetes pretensades s'han de col·locar les biguetes i s'han d'ajustar tot seguit els 
apuntalats  
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill  
Les superfícies de peces de formigó prefabricades han d'estar ben humitejades en el moment del 
formigonat  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, entre cares dels elements de 
recolzament, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris 
següents:  
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen  
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%  
Aquest criteri inclou les pèrdues i els increments de material corresponents a retalls.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 642/2002 de 5 de Julio, por el que se aprueba la Instrucción para el proyecto y la 
ejecución de Forjados unidireccionales de Hormigón Estructural realizados con elementos 
prefabricados (EFHE)  
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
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4 Gestió de residus 

ENDERROC D’EDIFICACIONS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'edificacions amb estructura d'obra de fàbrica, de perfils d'acer o d'estructura de 
formigó armat, amb càrrega mecànica i manual de runa sobre camió.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball  
- Demolició per fases de l'edifici, amb els estintolaments provisionals que calguin  
- Trossejament i apilada de la runa  
- Càrrega de la runa sobre camió i transport fins a un abocador controlat  
- Descàrrega de la runa i disposició de la mateixa a l'abocador  
 
CONDICIONS GENERALS:  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en 
funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar 
els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:  
- Mètode d'enderroc i fases  
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris  
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar  
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs  
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc  
- Cronograma dels treballs  
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.  
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans 
que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.  
Les parts que estiguin en contacte amb elements que no s'hagin de demolir, s'han d'enderrocar 
abans element a element, deixant aïllat el troç que ha de demolir la màquina.  
Els plans inclinats que puguin lliscar damunt la màquina, han d'enderrocar-se abans.  
No s'ha d'empènyer contra elements sense demolir, d'acer o de formigó armat.  
S'ha d'empènyer en el quart superior de l'alçària dels elements verticals.  
No s'admet l'enderroc per empenta en edificacions d'alçària superior a 3,5 m.  
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin 
càrregues.  
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT o, en 
el seu defecte, per la DF.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 
bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.  
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne 
l'esfondrament.  
No s'han de deixar elements en voladís sense apuntalar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses 
sobre l'estructura per acumulació de material.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de les 
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feines, l'empresa encarregada d'executar-les haurà d'establir un pla de treball que ha de ser 
aprovat per l'autoritat de treball.  
Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser retirats 
abans de començar les operacions de demolició.  
En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció individuals i 
col·lectives establertes a l'Ordre de 31 d'octubre de 1984.  
Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han d'utilitzar eines de 
tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert a la UNE 88411.  
Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament delimitades i 
senyalitzades.  
Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat 
possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a l'ambient.  
Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum aparent, realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils trets abans de 
començar l'enderroc i els trets al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.  
En aquest criteri d'amidament no es consideren inclosos els fonaments de l'edifici ni les 
canalitzacions soterrades.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de 
amianto.  
Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias del Reglamento 
sobre trabajos con riesgo de amianto.  
Orden de 26 de julio de 1993 por la que se modifican los artículos 2, 3 y 13 de la orden de 31 de 
octubre de 1984 por la que se aprueba el reglamento sobre trabajos con amianto y el artículo 2 de 
la Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias al citado 
Reglamento  
*Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  
*UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. 

ENDERROC DE FONAMENTS I CONTENCIONS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc d'elements de fonamentació d'estructures i d'elements de contenció de terres amb 
càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor.  
S'han considerat les eines de demolició següents:  
- Mitjans manuals  
- Martell picador  
- Martell trencador sobre retroexcavadora  
S'han considerat els materials següents:  
- Maçoneria  
- Obra ceràmica  
- Formigó en massa  
- Formigó armat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball  
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients  
- Tall d'armadures i elements metàl·lics  
- Trossejament i apilada de la runa  
- Càrrega de la runa sobre el camió  
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CONDICIONS GENERALS:  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en 
funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar 
els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:  
- Mètode d'enderroc i fases  
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris  
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar  
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs  
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc  
- Cronograma dels treballs  
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.  
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci 
pràcticament al mateix nivell.  
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 
bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element, si la seva amplària és > 35 cm i 
la seva alçària és <= 2 m.  
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
 
FONAMENTS:  
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin 
càrregues.  
 
MURS DE CONTENCIÓ:  
El mur per enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció de càrregues o d'empentes de terres.  
Quan l'alçària lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s'han de col·locar bastides amb una 
barana i un sòcol.  
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne 
l'esfondrament.  
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses 
sobre l'estructura per acumulació de material.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de 
començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
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de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
*Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 

GESTIÓ DE RESIDUS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 
demolició o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Classificació dels residus en obra  
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció 
o demolició  
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el 
tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació  
 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:  
S'han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit especificat:  
- Formigó CER 170101 (formigó): >= 160 t  
- Maons, teules, ceràmics CER 170103 (teules i materials ceràmics): >= 80 t  
- Metall CER 170407 (metalls barrejats) >= 4 t  
- Fusta CER 170201 (fusta): <= 2 t  
- Vidre CER 170202 (vidre): >= 2 t  
- Plàstic CER 170203 (plàstic) >= 1 t  
- Paper i cartró CER 150101 (envasos de paper i cartró): >= 1 t  
Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions 
anteriors, han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents:  
- Si es fa la separació selectiva en obra:  
     - Inerts CER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen 
substàncies perilloses)  
     - No especials CER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, 
mercuri, PCB ni substàncies perilloses)  
     - Especials CER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus 
barrejats, que contenen substàncies perilloses)  
- Si es fa la separació selectiva en un centre de transferència (extern):  
     - Inerts i No especials CER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no 
contenen, mercuri, PCB ni substàncies perilloses)  
     - Especials CER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus 
barrejats, que contenen substàncies perilloses)  
Els residus separats en les fraccions establertes en la DT, s'emmagatzemaran en els espais 
previstos a l'obra per a aquesta finalitat.  
Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, 
d'acord amb la separació selectiva prevista.  
Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final.  
 
RESIDUS ESPECIALS:  
Els residus especials sempre s'han de separar.  
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta.  
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.  
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats 
en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.  
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la 
maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals  
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les 
incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes.  
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar 
excessiva.  
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en 
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites.  
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.  
 



                                                                                                                                      -Plec de condicions- 
             Projecte estructural d’un  
                poliesportiu semi soterrat 

- 54 - 
 

 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients.  
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials 
del material.  
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi.  
 
TRANSPORT A INSTAL·LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  
El material de rebuig que la DF no accepti per a reutilitzar en obra s'ha de transportar a una 
instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.  
El transportista ha de lliurar un certificat on s'indiqui, com a mínim:  
- Identificació del productor i posseïdor dels residus  
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i el número de llicència  
- Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu  
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi CER  
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de 
tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.  
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats.  
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat 
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre 
acceptat prèviament i expressament per la DF.  
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.  
 
TERRES:  
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents:  
- Excavacions en terreny fluix: 15%  
- Excavacions en terreny compacte: 20%  
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%  
- Excavacions en roca: 25%  
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.  
 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:  
m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions de la DT.  
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE 
MATERIAL D'EXCAVACIÓ:  
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.  
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:  
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.  
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  
La unitat d'obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al 
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centre corresponent.  
No inclou l'emissió del certificat per part de l'entitat receptora.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto.  
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció. 



 


